سلسلة خاصة عن السياسات المالية الالزمة لالستجابة لجائحة كوفيد19-
هذه واحدة من سلسلة مذكرات تصدرها إدارة شؤون المالية العامة لمساعدة البلدان األعضاء في التصدي لحالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا .وتعبر اآلراء الواردة في هذه
المذكرة عن وجهات نظر خبراء الصندوق وال تمثل بالضرورة آراء الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارته العليا.

معالجة األثر على األسر :تقييم التحويالت المعممة

1

مع الهبوط الحاد في النشاط االقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا ،خرجت أصوات تدعو إلى تطبيق نظم التحويالت المعممة  -أو شبه
المعممة -2كمنهج مباشر وسريع لتوفير الدعم للعديد من األسر المتأثرة بالفيروس أو التي تعاني من ضائقة اقتصادية .وتعرض هذه المذكرة
تحليال للقضايا المتعلقة بتصميم التحويالت المعممة وتنفيذها وتتناول مناقشة االقتصاد السياسي لدعم األسر المعمم في األزمة الراهنة .ويعرض
القسم األول مقارنة بين التدابير على غرار التحويالت المعممة مع غيرها من الخيارات في شبكات األمان المتاحة للبلدان حاليا كما يعرض
تصنيفا بسيطا للمساعدة في تقييم األوضاع عندما تكون التحويالت المعممة هي األداة المحبذة لتوفير دعم الدخل لألسر .ويتناول القسم الثاني
قضايا االقتصاد السياسي المتعلقة بالطابع المعمم للدعم الذي ينظر حاليا في تطبيقه في العديد من البلدان.
يرجى توجيه أي أسئلة أو تعليقات على هذه المذكرة إلى cdsupport-spending@imf.org

أولا -التحويالت المعممة (أو شبه المعممة) كأداة مؤقتة لدعم الدخل
في وسط األوضاع الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-يتزايد زخم منهج التحويالت المعممة في بعض البلدان في إطار استجابتها على مستوى
المالية العامة لحماية األسر من صدمتي التوظيف والدخل .فمنذ بداية األزمة ،اعتمدت بعض االقتصادات المتقدمة تطبيق التحويالت المعممة،
وتنظر اقتصادات أخرى في اتباع نفس المنهج ،لتكون عنص ار مكمال لنظم المنافع االجتماعية القائمة لديها .ومن األمثلة على ذلك هونغ كونغ،

 1إعداد ديلفين برادي.
2

لدواعي االختصار ،يستخدم مصطلح التحويالت المعممة في هذه المذكرة بالكامل لإلشارة إلى النظم المعممة وشبه المعممة .مصطلح "شبه المعممة" يشير إلى

تقييد المنافع على فئات محددة من السكان .يمكن ،على سبيل المثال ،استبعاد األسر أو األفراد من أصحاب الدخول المرتفعة من خالل عملية مبسطة للتسجيل
الذاتي أو بزيادة معدالت ضريبة الدخل على الشرائح العليا من سلم توزيع الدخل حتى يمكن استرجاع المنافع.
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وصربيا ،وسنغافورة ،والواليات المتحدة 3.ويتمثل الهدف من هذه التحويالت في توفير الدعم المؤقت لألسر التي تتعرض لصدمات دخل سلبية من
أجل تغطية جانب من النفقات األساسية مثل الغذاء ،وفواتير المرافق ،والرهون العقارية ،واإليجارات ،والفواتير الطبية ،وتكاليف المواصالت .ومن
حيث المبدأ ،فإن برامج التحويالت المعممة ليست بالضرورة تدابير لمرة واحدة أو مؤقتة عند النظر إليها كأدوات إلعادة توزيع الدخل .غير أن هذه
المذكرة تركز على التحويالت المعممة باعتبارها أداة وصل قصيرة األمد  -إما لمرة واحدة أو يمكن تكرارها لبضع مرات على المدى القصير -لتوفير
"شريان حياة" من الدخل قبل بدء تفعيل المنافع القائمة أو تعافي التوظيف.

4

اعتماد إجراء مؤقت شبيه بالتحويالت المعممة يغطي كل المقيمين البالغين ستكون تكلفته اإلجمالية باهظة على المالية العامة 5.ففي مختلف
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،على سبيل المثال ،نجد أن توزيع نسبة  %5من وسيط دخل الفرد في البلد المعني  -بما يعادل
التحويل المعمم بمبلغ  1200دوالر أمريكي للفرد الذي تم اعتماده في الواليات المتحدة ،ويمثل حوالي  %6من الدخل الوسيط في الواليات المتحدة -
على كل المقيمين البالغين (أي فوق سن  18عاما) ستترتب عليه تكلفة إجمالية من المالية العامة تتراوح بين  %0.7من إجمالي الناتج المحلي في
آيرلندا وحوالي  %1.9من إجمالي الناتج المحلي في تركيا (الشكل البياني  6.)1وفي مختلف البلدان األوروبية ،يالحظ أن هذا النوع من التحويالت
ستبلغ تكلفته في المتوسط حوالي  %1.5من إجمالي الناتج المحلي ،أو  %40من المصروفات العامة الجارية على المساعدات االجتماعية واعانات
البطالة (الشكل البياني  .)1وفي حالة صرف مثل هذا التحويل لجميع السكان ،ستكون التكلفة عندئذ أكبر .ومن جهة أخرى ،فإن توجيه التحويالت
للمستحقين -حسب الدخل أو الحالة الوظيفية ،أو حسب تكوين األسرة  -سيحد من تكلفة هذا اإلجراء .ففي مختلف بلدان منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،مثال ،نجد أن توجيه التحويالت لألطفال فقط (دون سن  18عاما) والمسنين (فوق سن  65عاما) سيخفض التكلفة إلى النصف،
من متوسط قدره  %1.3إلى متوسط نحو  %0.7من إجمالي الناتج المحلي .وفي البلدان التي تتمتع بشبكات أمان اجتماعي قوية (معظم االقتصادات
المتقدمة ،مثال) ،فإن إجراء من نوع التحويالت المعممة بتكلفة  %1.5من إجمالي الناتج المحلي ستعادل زيادة بنسبة  %75في حجم المساعدات
االجتماعية واعانات البطالة القائمة.

3

قدمت الواليات المتحدة خصما ضريبيا قابال للرد بمبلغ  1200دوالر أمريكي لكل المواطنين الذين يعلنون عن إجمالي دخل  -بما فيهم المتلقين لمزايا الضمان

االجتماعي  -أقل من  75ألف دوالر ،مع زيادة قدرها  500دوالر عن كل طفل ،وينخفض هذا الخصم الضريبي بعد ذلك إلى الصفر بالنسبة إلجمالي الدخل بين
 75ألف دوالر و 100ألف دوالر.
4

لالطالع على مناقشة حول مدى تحبيذ البرامج من نوعية التحويالت المعممة في إطار النظم الوطنية إلعادة توزيع الدخل الدائم ،راجع د ارسة Francese and

).Prady (2018
 5يتوقف صافي تكلفة التحويالت المعممة من المالية العامة على ما إذا كانت خاضعة للضريبة أم أنها بديل لبرامج اجتماعية أخرى.
6

تتوقف تقديرات إجمالي التكلفة من المالية العامة على األوضاع الديمغرافية للبلد المعني -على سبيل المثال ،كلما كان البلد شابا ،انخفضت تكلفة التحويالت

المعممة الموزعة على المقيمين البالغين فقط  -كما تتوقف على درجة عدم المساواة في الدخل وهو ما ينعكس في الفرق بين وسيط ومتوسط دخل الفرد .لالطالع
على مناقشة حول األثر على عدم المساواة ،راجع عدد أكتوبر  2017من تقرير الراصد المالي ودراسة ).Francese and Prady (2018
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الشكل البياني  -1منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي :التكلفة اإلجمالية من المالية العامة لتحويالت معممة محددة بنسبة %5
من وسيط دخل الفرد

( %من إجمالي الناتج المحلي)

%3

%1

 %من إجمالي الناتج المحلي

%2

متوسط إعانات البطالة في االتحاد األوروبي

مزايا المساعدات االجتماعية في الواليات المتحدة

متوسط المساعدات االجتماعية في االتحاد األوروبي

تركيا

هنغاريا

سلوفينيا

الجمهورية التشيكية

كندا

الجمهورية السلوفاكية

كوريا

إيطاليا

إسبانيا

التفيا

ليتوانيا

فرنسا

إستونيا

ألمانيا

بولندا

النمسا

شيلي

البرتغال

بلجيكا

اليابان

المملكة المتحدة

فنلندا

اليونان

هولندا

السويد

الواليات المتحدة

أستراليا

النرويج

سويسرا

الدانمرك

المكسيك

آيسلندا

إسرائيل

آيرلندا

لكسمبرغ

إعانات البطالة في الواليات المتحدة

صفر %

المصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدولي على بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،واألمم المتحدة ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وتصنيف وظائف
الحكومة األوروبي ،وشبكة  PovcalNetالتابعة للبنك الدولي .بيانات الدخل الوسيط في الصين والهند واندونيسيا والمملكة العربية السعودية مستمدة من مسح مؤسسة Gallup
).(2013
ملحوظة :يعاد توزيع التحويل لكل المقيمين البالغين فوق سن  18عاما .إنفاق المساعدات االجتماعية يغطي منافع األسرة والسكن واالستبعاد االجتماعي في مختلف البلدان
األوروبية (االتحاد األوروبي + 27-المم لكة المتحدة ،والنرويج ،وآيسلندا ،وسويسرا) ،ومنافع األسرة واالستبعاد االجتماعي في الواليات المتحدة.

وبالنسبة ألي اعتمادات في الموازنة ،ينبغي أن ينصب التركيز أول على تحديد قدرة نظام المنافع القائم على توسيع نطاق تغطيته ورفع درجة
سخائه في الوقت المالئم .وعكس التحويالت الموجهة ،يتم توزيع التحويالت المعممة بالتساوي بين السكان ،مما قد يحسن مستوى تغطية األسر التي
لم تشملها البرامج الموجهة ،ولكن على حساب سخاء المنافع المقدمة لألسر األقل دخال .وبالتالي ،تتضح أهمية القيام أوال بتقييم إمكانية تقوية نظم
الحماية االجتماعية ألنها تتباين إلى حد كبير بين مختلف شرائح الدخل في البلد .ويعكف حاليا كثير من البلدان األكثر ثراء ،التي تتمتع بنظم شبكات
أمان سليمة ،على توسيع نطاق المساعدات االجتماعية واعانات البطالة من خالل تيسير شروط التأهل ،ورفع مستويات المنافع وتمديد فتراتها 7.فعلى
سبيل المثال ،قامت الواليات المتحدة مؤخ ار بتوسيع نطاق إعانات البطالة لتشمل العاملين في األعمال الصغيرة وأصحاب المهن الحرة والمقاولين
المستقلين .وفي المقابل ،نجد أن تقوية نظم الحماية االجتماعية الضعيفة في معظم االقتصادات الصاعدة ومنخفضة الدخل لكي توفر المساعدات

7

راجع المذكرة المصاحبة "سياسات اإلنفاق لدعم الشركات واألسر".
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المطلوبة بشدة وفي الوقت المناسب سوف تكون أكثر صعوبة 8.ومع ذلك هناك خيارات بديلة يمكن توفيرها سريعا مثل إجراءات اإلمهال  -أو الدعم
محدد المبلغ كدفعة واحدة  -بحيث يمكن توجيهها لألسر تحت مظلة اإلسكان االجتماعي (لسداد اإليجارات) أو المستفيدة من أسعار المرافق
االجتماعية ،وبإمكانها احتواء تكاليف الدعم من المالية العامة وذلك بالمقارنة مع اإلجراءات على غرار التحويالت المعممة .غير أن التحويالت
المعممة غير المخصصة هي على األرجح أكثر كفاءة.

9

يمكن اعتبار التحويالت المعممة بمثابة أدوات لدعم الدخل مكملة لنظم المنافع القائمة التي قد تكون خاضعة لضغوط كبيرة في مواجهة األزمة.
تفرض حاالت اإلغالق االقتصادي أكبر تكلفة على األفراد الذين لم يسبق لهم الحصول على أي منافع اجتماعية وال تتوفر لديهم المدخرات لتجاوز
خسائر الدخل المفاجئة .وفي البلدان التي يسمح فيها للعاطلين عن العمل حديثا بالمطالبة بالمنافع القائمة ،قد يتعرض هؤالء العاطلون لفترات تأخير
كبيرة في الحصول على المنافع نظ ار ألن اإلدارات المعنية تكون مثقلة بأعباء الطلبات الهائلة المتزامنة 10.والى جانب تدفقات الطلبات الجديدة الهائلة،
إذا كان التوسع في البرامج االجتماعية جاريا بدون توفير موظفين إضافيين في اإلدارات االجتماعية ،وكان هناك سوء تواصل و/أو نقص في
المعلومات ،يمكن عندئذ أن تتأخر أكثر حاالت القيد الجديدة بسبب طول مدة معالجة الطلبات .أما في البلدان التي ال يكون فيها العاطلون عن العمل
حديثا مؤهلين للحصول على المنافع القائمة  -أو يصعب إيصالها إليهم  -فإن الحاجة عندئذ تكون ماسة لتوفير دعم بديل وسريع .ومن شأن
التحويالت المعممة التي ال تستدعي تقديم طلبات منفردة أن توفر معونة سريعة مع إتاحة الوقت لتنفيذ النظم الموجهة بدقة أكبر في األجل القصير
إلى المتوسط.
المقترحات ذات الطابع الشبيه بالتحويالت المعممة لن تكون فعالة في التخفيف من هبوط مستويات الدخل بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان إل
إذا أمكن المسارعة في معالجة والتغلب على كثير من المسائل المتعلقة بتصميمها وتفاصيل تنفيذها في كل بلد على حدة .وسيتوقف أثرها ،على
سبيل المثال ،على المعالجة الضريبية للتحويالت وتفاصيل التغطية/القيود.
▪ التحديات أمام التنفيذ :في االقتصادات المتقدمة ،نجد أن الملفات الضريبية والسجالت االجتماعية للبرامج القائمة ستساعد في تحديد المستفيدين
المحتملين والتواصل معهم .وبينما يمكن لألدوات الرقمية المساعدة فإن ضيق نطاق تغطيتها قد يستبعد شرائح كبيرة من السكان من الحصول

8

تتأصل في أي نوع من نظم التحويالت آثار مثبطة للعمالة ذات طابع معين ( إما من آثار الدخل أو اإلحالل) .والتحويالت المعممة عموما أقل إثارة للتشوهات

نظر الحتمال ارتفاع الضرائب
على أقل تقدير .ويقتضي التقييم السليم لألثر التشويهي ألي أداة من أدوات السياسات إجراء تقييم شامل لجدول التحويالت الضريبية ،ا

الهامشية وضرائب المشاركة لألسر المؤهلة بالفعل لالستفادة من المنافع االجتماعية القائمة مما يعني أن مثبطات العمل قد تكون مرتفعة أيضا في ظل النظم
الموجهة الحالية.

 9عالوة على ذلك ،فإن تأجيل سداد فواتير المرافق أو تخفيضها سيتطلب على األرجح تعويض الشركات في القطاعات الرئيسية كالكهرباء ،والمياه والصرف الصحي،
والمواصالت ،مع احتماالت نشوء مخاطر في اإلدارة العامة .غير أنه ال يزال محبذا االمتناع لفترة معينة عن قطع الخدمة أو اإلخالء لعدم سداد الفواتير أو
اإليجارات ،وذلك لمعالجة اختالفات التوقيت بين استالم المنافع االجتماعية وتاريخ استحقاق الفواتير.
10

في األسبوع األخير من شهر مارس  ،2020قام  3.3مليون أمريكي بتقديم طلبات ألول مرة للحصول على إعانات البطالة ،وهو أكبر رقم مسجل منذ عام

 .1982وفي المملكة المتحدة ،تقدم  950ألف شخ ص بطلبات للحصول على منافع دعم الدخل األساسية في الفترة بين  16و 31مارس  ،2020بينما يبلغ عدد
المتقدمين بمثل هذه الطلبات عادة خالل أي أسبوعين حوالي  100ألف شخص .وقامت و ازرة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة بنقل أكثر من  10آالف موظف
للتعامل مع هذه الطلبات وتقوم حاليا بتعيين المزيد من الموظفين لتقليص فترات التأخير في إجراءات التحقق من الهوية وأداء المدفوعات.
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على المنافع .ومن المحتمل االستعانة بالمثال الهندي "ادهار" ( -)Aadhaarوهو أكبر برنامج في العالم للبيانات البيومترية ويضم بيانات 1.2
مليار نسمة تم تسجيلها على مدار عدة سنوات  -ومحاكاته إلى حد ما في االقتصادات الصاعدة التي لديها اإلمكانات والمعلومات المركزية لربط
معلومات الحسابات المالية لألفراد بأرقام تعريف مميزة ،لتنفيذ التحويالت المباشرة .ومع ذلك فإن البلدان التي تعاني من ضيق نطاق تغطية
األنشطة المصرفية و/أو ضعف نظم تحديد الهوية بإمكانها التوصل إلى طرق سريعة بديلة من خالل النقود اإللكترونية المحمولة والوسائل البديلة
لتحديد المستفيدين األشد حاجة للدعم الفوري  -على سبيل المثال من خالل السجالت االجتماعية والمهنية لتحديد الهوية على أساس مجتمعي
في الحكومات المحلية.
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وفي كل البلدان ،بينما يالحظ أن األخصائيين االجتماعيين وجميع الموظفين العموميين القائمين على مساعدة األسر

الضعيفة على أساس يومي يتعرضون لضغوط شديدة ،فإن استحداث برنامج جديد سيتطلب موارد بشرية إضافية.
▪ سمات التصميم :سوف يتعين التوصل إلى اتفاق بشأن معلمات مهمة وعملية ،مثل ( )1إن كان مبلغ المدفوعات يدرج ضمن القاعدة الضريبية
المعتادة ،أم تطبق معاملة ضريبية خاصة السترجاع المبلغ بقوة أكبر من أصحاب الدخول المرتفعة ،أو إعفائه ضريبيا؛ و( )2إدماج غير
المواطنين؛ و( )3تكييف مبالغ المنافع حسب تكوين األسرة؛ و( )4إما إدراج متلقي المنافع الحالية في نظام التحويالت المعممة (مما يرفع درجة
السخاء) أو استبعادهم؛ و( )5اعتماد واعالن استراتيجية موثوقة للخروج من نظام التحويالت المعممة مع تحديد تاريخ نهائي واضح إلنهاء البرنامج
 على األقل في إطار "أنماط إدارة األزمات" .ومثل هذه الق اررات الضرورية ستزيد حتما درجة تعقيد فكرة في األصل بسيطة  -أي "إعطاء النقودللجميع".
بشرط وجود نظام إيصال أساسي للمنافع -يشمل نظاما لتحديد الهوية ،ودرجة معقولة من الشمول المالي ،وملكية المواطنين هواتف محمولة-
تتمثل المعايير الرئيسية عند النظر في اعتماد برامج من نوعية التحويالت المعممة في جودة أداء نماذج الدعم البديلة القائمة من حيث ()1
نطاق التغطية الحالي للفقراء و( )2مدى كفاية المنافع الحالية (الشكل البياني :)2
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▪ نطاق تغطية واسع -درجة كفاية عالية (على سبيل المثال :البلدان األوروبية ،وبلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ ،وبلدان أمريكا الالتينية) :وفقا
لهذين األساسين ليست هناك حاجة واضحة العتماد برامج على غرار التحويالت المعممة ،ما لم يكن ارتفاع معدالت عدم االستفادة من البرامج
الحالية يثير القلق ،أو ألن ارتفاع مستويات النشاط في القطاع غير الرسمي يمنع الوصول بالقدر الكافي لألسر المعرضة لصدمات دخل سلبية
كبيرة ،أو ألن الضغوط اإلدارية إلضافة مستفيدين جدد في النظام مرهقة ومطولة بدرجة مفرطة .فقد اختارت فرنسا ،على سبيل المثال ،توسيع
نطاق إعانات البطالة الجزئية ،المعروفة تماما للشركات والموظفين ،بقرابة ُثلث التكلفة السنوية الكلية لبرامج الحد األدنى المضمون من الدخل.
وفي المملكة المتحدة ،سيتم التخفيف المؤقت لشروط الحضور إلى مراكز البحث عن الوظائف التابعة لبرنامج معونة األطفال المعممة بالنسبة
للمصابين بمرض كوفيد ،19-أو الخاضعين للعزل الذاتي بناء على مشورة الحكومة.
▪ نطاق تغطية ضيق-درجة كفاية منخفضة (على سبيل المثال ،بلدان جنوب آسيا) :حيثما أمكن ،فإن البرامج على غرار التحويالت المعممة قد
تكون فعالة في توفير الدعم الفوري وواسع النطاق لألسر لكن مع ضرورة مقارنتها ببدائل مثل اإلعفاء من الرسوم بالنسبة لخدمات معينة  -مثل

 11في رواندا ،ستقوم الحكومة بتوزيع الغذاء على األسر "المتضررة من الفيروس" التي يأتي مصدر دخلها األساسي من القطاع غير الرسمي في كيغالي (مثل الباعة
الجائلين ،وتاكسي الموتوسيكل) .وسيتم تحديد هذه األسر في كل حي من خالل نظام ” ،“Mudu Gudusوهو شبكة من المنظمات المجتمعية المسؤولة عن
استهداف المستحقين وتوزيع التحويالت االجتماعية من الحكومة.
 12مجموعات البلدان العامة هنا ،وفي الشكل البياني  ،1تحجب بطبيعة الحال تباينات ملحوظة بين مختلف البلدان.
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معامالت النقود اإللكترونية عبر الهاتف المحمول  -وتوفير سلع وخدمات عينية (وخاصة خدمات الرعاية الصحية والغذاء) ،وتقليص الفئات
المستهدفة إلى مجموعات فرعية من السكان  -كاألسر التي تعول أطفال -أو مناطق معينة ،نظ ار لقلة الموارد المتاحة من الموازنة .وعلى سبيل
المثال ،تعمل إندونيسيا حاليا على زيادة كوبونات الغذاء اإللكترونية بنسبة  %33لمدة ستة شهور ،مستهدفة بذلك أقل  %25من السكان دخال.
▪ نطاق تغطية واسع -درجة كفاية منخفضة) (على سبيل المثال ،بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا) :البرامج على غرار التحويالت
المعممة يمكن أن تكون فعالة في توفير الدعم الفوري وواسع النطاق لألسر وقد تكون أكثر تصاعدية من تقديم الدعم لألسر من خالل دعم
األسعار .وفي البلدان التي لديها شبكات أمان كبيرة نسبيا وتغطية مصرفية واسعة ،فإن تنفيذ برنامج للتحويالت المعممة سيكون سهال نسبيا -
على سبيل المثال برنامج "حساب المواطن" في المملكة العربية السعودية ،الذي يقدم دعم الدخل لكل األسر السعودية عن طريق تحويالت رقمية.
غير أنه في البلدان التي ال يقترن فيها اتساع نطاق تغطية شبكات األمان القائم بالمعلومات المصرفية  -مثال برامج إعادة توزيع الدخل العيني
الكبيرة -فإن التحويالت المعممة ،المعروفة بأنها أداة دعم نقدي إما في شكل مدفوعات نقدية أو مدفوعات رقمية ،قد يتضح أن تنفيذها أكثر
صعوبة وينبغي على األرجح أن تتحول إلى أحد أشكال الدعم العيني.
▪

نطاق تغطية ضيق-درجة كفاية عالية ( على سبيل المثال ،بلدان إفريقيا جنوب الصحراء) :حيثما أمكن ،فإن البرامج على غرار التحويالت
المعممة يمكن أن تكون مكملة للبرامج القائمة نظ ار ألن إعادة توزيع الموارد الحالية على المزيد من األسر ستنتج عنه خسائر كبيرة في الرعاية
االجتماعية الموجهة للشريحة األدنى في توزيع الدخل .وكما في حالة نطاق التغطية الضيق  -ودرجة الكفاية المنخفضة ،ينبغي النظر في زيادة
توفير السلع والخدمات (خاصة خدمات الصحة ،والمياه ،والمواصالت) باعتبارها بدائل.
الشكل البياني  -2حيثما أمكن ،قد تكون التدابير المشابهة للتحويالت المعممة جزءا من مجموعة أدوات اإلنفاق الجتماعي
تغطية واسعة
زيادة المنافع الجتماعية الحالية وتوسيع
التحويالت المعممة كجزء من مجموعة
األدوات

(منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
والواليات المتحدة)

كفاية منخفضة

نطاقها

التحويالت المعممة كأداة وصل لمرة واحدة
(البلدان األوروبية ،وبلدان شرق آسيا

والمحيط الهادئ ،وبلدان أمريكا الالتينية)

كفاية مرتفعة
إعطاء أولوية لتعزيز المنافع الحالية +

التحويالت المعممة كجزء من مجموعة
األدوات

(جنوب آسيا)

تحويالت شبه معممة موجهة للفئات

غير المغطاة (العمال في القطاع غير
الرسمي وأسرهم ،وسكان المناطق
النائية)

(إفريقيا جنوب الصحراء)

تغطية ضيقة
المصدر :خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة :درجة الكفاية ونطاق التغطية يشيران إلى نظم مزايا المساعدات االجتماعية القائمة .بحيث تعكس درجة الكفاية نسبة مبلغ المنافع إلى الربيع األدنى من الرعاية

االجتماعية (مقيسا باإلنفاق الكلي في مسح األسر)؛ بينما يعكس نطاق التغطية نسبة المستفيدين إلى الربيع األدنى دخال من السكان.
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ثانيا -القتصاد السياسي لدعم الدخل المعمم
من حيث القتصاد السياسي ،فإن استحداث برنامج مؤقت للتحويالت المعممة قد يتسم بصعوبات سياسية لثالثة أسباب رئيسية )1( :مصداقية
إيصال الخدمة واستراتيجية الخروج من البرنامج ،و( )2التغيرات في مدى القبول الشعبي للطابع المعمم للدعم ،و( )3طاقة التمويل .ومن الممكن
أن تتحقق هذه المخاطر في ظل احتماالت تتوقف على توقيت تنفيذ التحويالت المعممة (الشكل البياني :)3
▪

أثناء األزمة :ال تغطية الواسعة للتحويالت المعممة وطبيعتها االستثنائية المعلنة يرجح حصولهما على تأييد شعبي بوجه عام ،نظ ار للتكلفة الواسعة
التي تفرضها حاالت اإلغالق االقتصادي على مختلف شرائح السكان ،ومن ثم تعزيز الشعور بالتضامن .وهذا النوع االستثنائي والمكلف من
السياسات يمكن أن يساعد أكثر على تجنب أي تصور بعدم توازن في الدعم الحكومي لصالح الشركات/أصحاب العمل .فأهداف التحويالت
المعممة يمكن إ يصالها للجمهور وتفهمها بسهولة وبالتالي يمكن بناء الثقة في قدرة الحكومات على العمل ورعاية مصالح سكانها في أوقات
األزمات .لكن هذه المزايا يمكن أن تخلق نوعين مهمين من المخاطر على الحكومات .أوال ،على الحكومات توخي الفعالية في إيصال الدعم
لألسر على نحو يتسم بسالمة التوقيت واال ستتدهور مصداقيتها بسرعة .ثانيا ،على الحكومات إيجاد الموارد لتمويل مثل هذا البرنامج المكلف
نسبيا ،مما يعني ضرورة ترتيب أول ويات اإلنفاق من موارد ماليتها العامة المحدودة لتلبية مختلف المطالب الملحة  -مثال من مؤسسات األعمال
التي تشرف على اإلفالس ،ومن القطاعات الرئيسية مثل الكهرباء ،والمياه ،والمواصالت ،وسالسل توريد األغذية ،التي يتعين استمرار نشاطها.

تضعف الحاجة لدعم الدخل المعمم بينما تتزايد قوة الضغوط لتحسين توجيه الموارد الشحيحة
▪ أثناء الفترة النتقالية :ومع انحسار األزمة تدريجياُ ،

نحو أولويات اإلنفاق األخرى .فينبغي مراعاة التوازن الدقيق في الدعم الذي توفره حزم المعونة لمنشآت األعمال واألسر ،بهدف تحقيق السالسة

في إعادة ترتيب األولويات في ظل تطور احتياجات القطاعات واألسر .وينبغي على صناع السياسات كذلك توخي الوضوح بشأن الطابع
االستثنائي للتحويالت المعممة حتى يمكنهم تجنب الصعوبات في تقليصها بعد انتهاء األزمة وفيما يتعلق بعدم االتساق الزمني لاللتزامات
السياسية .فإذا زاد القلق بشأن حصول األسر ميسورة الحال على التحويالت المعممة مع خلق/استئناف الوظائف ،ينبغي أن تضمن استراتيجية
تمويل هذه التدابير المحافظة على تصاعديتها .ويمكن تحقيق ذلك بسهولة إذا كانت التحويالت المعممة خاضعة للضرائب من خالل ضرائب
تصاعدية ،مثل ضرائب الدخل والملكية التصاعدية ،التي ستضمن استرجاع التحويالت من الفئات األعلى دخال .ولزيادة التصاعدية الكلية
للضرائب والتحويالت ،يمكن أيضا رفع معدالت ضريبة الدخل على الشرائح في قمة سلم توزيع الدخل لضمان فعالية استبعاد األسر األكثر ث ارء
من الحصول على المنافع.
▪

أثناء الوضع المعتاد الجديد :من شأن الهيكل األساسي للتحويالت المعممة  -أي المعلومات والبيانات المجمعة عن المستفيدين ،وآليات توصيل
المنافع  -أن يوفر األساس لتقوية شبكة األمان في األجل المتوسط فقط على األرجح وذلك بسبب الصعوبات في ضمان توفير الدعم الكافي
للفئات األكثر ضعفا في حدود تكلفة معقولة على المالية العامة .ويمكن زيادة تصاعدية المنافع والحيز المالي على المدى المتوسط .غير أن
فعالية االنتقال من برنامج للتحويالت المعممة وقت األزمات إلى برنامج للحماية االجتماعية أكثر صالبة سيتطلب من معظم البلدان الصاعدة
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والنامية االستثمار بشكل كبير في سجالت المواطنين الشاملة ،وقواعد البيانات االجتماعية-االقتصادية والضريبية الموحدة ،ونظم التحويالت
اإللكترونية ،والشمول المالي الموسع.

13

الشكل البياني  -3المخاطر السياسية المصاحبة للتحويالت المعممة لدى تكشف األزمة

األزمة
•
•

مصداقية إيصال المنافع

أولويات التمويل

الفترة النتقالية
•
•

مصداقية استراتيجية الخروج

الطابع المعمم

الوضع المعتاد الجديد
•
•

استدامة التمويل

التصاعدية

المصدر :خبراء صندوق النقد الدولي.

13

راجع أيضا المذكرة المصاحبة بعنوان "الوصول إلى األسر في االقتصادات الصاعدة والنامية :تعريف هوية المواطن ،والبيانات االجتماعية-االقتصادية والخدمات

الرقمية".
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